 28رياضة

أولمبياد لندن

األربعاء  1آب  2012العدد 1772

أبو القاسم والعطية يفتتحان رصـي
عرف العرب الطريق الى منصات التتويج في اليوم الرابع
من دورة االلعاب االوملبية ،وذلك بواسطة العب املبارزة
املصري عالء الدين ابو القاسم الذي حصل على فضية ،والرامي
القطري ناصر العطية الذي ظفر ببرونزية ،بينما اصبح السباح
االميركي مايكل فيلبس االكثر تتويجًا في تاريخ األلعاب
اصاب ّ
املصري عالء الدين ابو القاسم
ان �ج��ازًا استثنائيًا ب��اح��رازه امليدالية
ال �ف �ض �ي��ة ف� ��ي س �ل��اح ال� �ش� �ي ��ش ض�م��ن
م �ن ��اف �س ��ات امل � � �ب� � ��ارزة ،اذ خ �س ��ر ام� ��ام
الصيني شينغ ل��ي  15-13ف��ي امل�ب��اراة
النهائية .ودخل ابو القاسم تاريخ هذه
ال��ري��اض��ة ب�ع��د ان اص �ب��ح اول اف��ري�ق��ي
يبلغ الدور نصف النهائي بفوزه على
ب�ط��ل ال�ع��ال��م ال�ح��ال��ي االي�ط��ال��ي ان��دري��ا
ك ��اس ��ارا ،وه ��و ت�غ�ل��ب ف ��ي ط��ري �ق��ه ال��ى
النهائي على الكوري الجنوبي بيونغ
تشول تشوي الذي احرز البرونزية.
وك ��ان ال��رام��ي ال�ق�ط��ري ن��اص��ر العطية
على املوعد ايضًا بعدما جلب للعرب
اول ميدالية في أوملبياد لندن باحرازه
ب��رون��زي��ة ال�س�ك�ي��ت ف��ي ال��رم��اي��ة .بطل
ال�ش��رق االوس ��ط ل�ل��رال�ي��ات اص��اب 144
ط �ب �ق��ًا م� ��ن اص � ��ل  150م� �ت� �س ��اوي ��ًا م��ع
الروسي فاليري شومني ،فلعبا جولة
ت �م��اي��ز ب�ي�ن�ه�م��ا ح�س�م�ه��ا ال �ق �ط��ري في
مصلحته (.)5-6
وك��ان��ت الذهبية م��ن نصيب االميركي
فنسنت هانكوك ( 148طبقا) ،في حني
ح ��ل ال ��دن �م ��ارك ��ي ان� ��دري� ��س غ��ول��دي �ن��غ
ثانيا (.)146
وقال العطية« :ان احراز ميدالية لبالدي
في هذا املحفل العاملي أهم من اي امور
اخ��رى» .واض��اف« :سأواصل مسيرتي
ً
في الرماية آمال احراز الذهبية في املرة
املقبلة عام .»2016
وفشل االميركي مايكل فيلبس في ان
يصبح اول سباح يحرز ذهبية سباق
 200م ف��راش��ة ل �ل �م��رة ال �ث��ال �ث��ة ت��وال �ي��ًا،
وهو اهدر فوزًا كان في متناوله عندما
سجل  1.53.01د ،وح��ل وراء الجنوب
افريقي تشاد لو كلو صاحب الذهبية

( 1.5096د) ،في حني راحت البرونزية
ال� � ��ى ال� �ي ��اب ��ان ��ي ت ��اك �ي �ش ��ي م ��ات� �س ��ودا
( 1.53.21د).
اال ان فيلبس اصبح الرياضي االكثر
ت �ت��وي �ج��ًا ف ��ي ت ��اري ��خ دورات االل �ع��اب
االومل� �ب� �ي ��ة ب �ح �ص��ول��ه ع �ل��ى م �ي��دال �ي �ت��ه
ّ
ال �ـ 19ليحطم رق��م السوفياتية الريسا
ل �ت �ي �ن �ي �ن��ا ،ب �ع��دم��ا اح � ��رز م ��ع م�ن�ت�خ��ب
رج��ال ال��والي��ات املتحدة ذهبية سباق
التتابع  4م��رات  200م ح��رة (6.59.70
دق��ائ��ق) ام��ام فرنسا ( 7.02.77د) ،في
ح�ين حصلت ال�ص�ين ع�ل��ى ال�ب��رون��زي��ة
( 7.06.30د).
وت��أل �ق��ت االم �ي��رك �ي��ة أل �ي �س��ون شميت
ب��اح��رازه��ا ذهبية  200م ح��رة مسجلة
رقمًا اوملبيًا هو  1.53.61دقيقة ،وهي
ت �ق��دم��ت ع �ل��ى ال �ف��رن �س �ي��ة ك��ام��ي م��وف��ا
( 1.55.58د) ،فيما جاءت االوسترالية
برونت بارات ثالثة ونالت البرونزية.
واح ��رزت الصينية ال�ص��اع��دة شيوين
ي��ي ( 16ع��ام��ًا) ذه�ب�ي��ة  200م متنوعة
ب��زم��ن  2.07.57دق �ي �ق��ة م�س�ج�ل��ة رق�م��ًا
قياسيًا اومل�ب�ي��ًا ج��دي �دًا ،بينما ذهبت
ال �ف �ض �ي��ة ال � ��ى االوس� �ت ��رال� �ي ��ة ال �ي �س �ي��ا
كوتس ب( 2.08.15د) ،والبرونزية الى
االميركية كايتلني ليفيرنز (2.08.95
د).
واضافت الصني املزيد من الذهب الى
رصيدها بواسطة تشن روال�ين ووانغ
ه��او ال�ف��ائ��زت�ين ف��ي ال�غ�ط��س االي�ق��اع��ي
م��ن منصة ارت�ف��اع  10ام�ت��ار .وتقدمت
ال�ص�ي�ن�ي�ت��ان ع�ل��ى املكسيكيتني ب��اوال
اس �ب �ي �ن��وس��ا س��ان �ش �ي��ز وال� �ي� �خ ��ان ��درا
اوروزك� � � ��و ل� � ��وزا ،وج� � ��اءت ال �ك �ن��دي �ت��ان
م�ي�غ��ان بنفيتو وروزل�ي��ن ف�ي�ل�ي��ون في
املركز الثالث.
ودخ � �ل� ��ت امل ��ان� �ي ��ا ب � �ق ��وة ع� �ل ��ى ج� ��دول
ال��ذه �ب �ي��ات ع�ب��ر اح� ��راز م�ي�ك��اي��ل ي��ون��غ
ذهبية املسابقة الكاملة في الفروسية
ل � �ل � �ف� ��رق ،وه � � ��و ج � �م� ��ع  40.60ن �ق �ط��ة
م�ق��اب��ل  43.30ن�ق�ط��ة ل�ل�س��وي��دي��ة س��ارا
الغوتسون اوشتولت صاحبة الفضية،
بينما حصلت االملانية االخرى ساندرا
اوفارث على البرونزية.
واح �ت �ف �ظ��ت امل��ان �ي��ا ب��ذه�ب�ي��ة امل�س��اب�ق��ة
ال�ك��ام�ل��ة ح�ي��ث ج�م�ع��ت  133.70نقطة،
م �ق��اب��ل  138.20ل �ب��ري �ط��ان �ي��ا ال �ث��ان �ي��ة،
و 144.40لنيوزيلندا الثالثة.
وكانت ذهبية الكانوي املتعرج للفردي
من نصيب الفرنسي طوني استانغيه
ال ��ذي ت �ق� ّ�دم ع�ل��ى االمل��ان��ي س�ي��دي��ري��س
ت��اس �ي��ادي��س ،ف�ي�م��ا ج ��اء ال�س�ل��وف��اك��ي
ميشال مارتيكان ثالثًا.
واحرز الكوري الجنوبي كيم جاي بوم
ذهبية وزن دون  81كلغ ف��ي ال�ج��ودو
ب �ف ��وزه ع �ل��ى االمل ��ان ��ي اول� ��ه ب�ي�س�ك��وف
ب �ح��رك��ة ي��وك��و ف ��ي امل� �ب ��اراة ال�ن�ه��ائ�ي��ة.
وعادت البرونزية الى كل من الروسي
اي �ف��ان ن�ي�ف��ون�ت��وف وال �ك �ن��دي ان �ط��وان
فالوا فورتييه.
وفي الجودو ايضًا ،ظفرت السلوفينية

 كرة سلة :تصفيات (سيدات)كندا  -فرنسا (مجموعة )11,00( )2
الصني  -انغوال (مجموعة )13,15( )1
اوس �ت��رال �ي��ا  -ال �ب��رازي��ل (م�ج�م��وع��ة )2
()16,30
ب��ري �ط��ان �ي��ا  -روس � �ي� ��ا (م �ج �م ��وع ��ة )2
()18,45
ك� ��روات � �ي� ��ا  -ت �ش �ي �ك �ي��ا (م� �ج� �م ��وع ��ة )1
()22,00

الواليات املتحدة  -تركيا (مجموعة )1
()24,15

العطية
ً
متأمال
البرونزية
التي احرزها
في السكيت
(مروان
نعماني -
أ ف ب)

أبو القاسم
(الى اليمني)
متغلبًا على
تشوي
(أ ف ب)

برنامج اليوم

¶ ت��وزع ف��ي ال�ي��وم ال�خ��ام��س م��ن دورة
األل �ع��اب األومل �ب �ي��ة  20م�ي��دال�ي��ة ف��ي 11
رياضة على النحو االتي:
 تجذيف ( :)3الثماني بموجه (رجال)والزوجي بموجه والرباعي بمجذافني
(سيدات)
 ك��ان��وي  -ك��اي��اك م�ت�ع��رج ( :)1ك��اي��اكفردي (رجال)
 -دراج � � ��ات ( :)2س �ب ��اق ض ��د ال �س��اع��ة

(رجال وسيدات)
 م� �ب ��ارزة ( :)2س�ل�اح ال �س �ي��ف (ف ��رديرجال) وسالح الحسام (فردي سيدات)
 ج�م�ب��از ف�ن��ي ( :)1م�خ�ت�ل��ف االج �ه��زة(فردي رجال)
 اث�ق��ال ( :)2وزن دون  77كلغ (رج��ال)ودون  69كلغ (سيدات)
 جودو ( :)2وزن دون  90كلغ (رجال)ودون  70كلغ (سيدات)

 سباحة ( 100 :)4م حرة و 200م صدرًا(رج� � ��ال) و 200م ف ��راش ��ة وال �ت �ت��اب��ع 4
مرات  200م حرة (سيدات)
 غطس ايقاعي ( :)1منصة  3م (رجال) طاولة ( :)1فردي (سيدات) رماية ( :)1مسدس  25م (سيدات)¶ برنامج الرياضات االخرى:
 -بادمنتون :تصفيات

 الكرة الطائرة الشاطئية :تصفيات مالكمة :تصفيات كرة قدم :الدور االول (رجال)ال �ب��رازي��ل  -ن �ي��وزي �ل �ن��دا (م �ج �م��وع��ة )3
()16,30
م �ص ��ر  -ب� �ي�ل�اروس� �ي ��ا (م� �ج� �م ��وع ��ة )3

